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Αριθ. Πρωτ.:29098/ΣΜ/σµ    Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 
 
 

  Π Ρ Ο Σ  Τον  
 

1. Υπουργό  Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού 
κ. Γιώργο Σταθάκη 
2. Υπουργό Οικονοµικών  
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 
 

ΚΟΙΝ.:  1. Αναπληρωτή Υπουργό Υποδοµών, 
  Μεταφορών και ∆ικτύων 
  κ. Χρήστο Σπίρτζη  
  2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών  
  κ. ∆ηµήτρη Μάρδα  
  3. Γενικό Γραµµατέα ΕΣΠΑ  
  κ. Αλέξανδρο Χαρίτση     

4. Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης 
Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταµείου Συνοχής  
κα Ευγενία Φωτονιάτα 
 

ΘΕΜΑ:  Ενθαρρυντικά στοιχεία για την επανέναρξη των έργων µε την τελευταία  
απόφαση της Ε.Ε.  

ΣΧΕΤ.:  (α) Η υπ'αριθ. πρωτ. 28689/01-4-2015/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε θέµα: "Mη χρηµατοδότηση 
πολλών συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ - Αδυναµία ανταπόκρισης των 
εργοληπτών στις υποχρεώσεις τους." 

 (β) Η υπ'αριθ. πρωτ. 28824/7-5-2015/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε θέµα: "Ντόµινο διακοπής 
εργασιών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από τη µη χρηµατοδότησή τους και την 
κατάργηση πληρωµής ΦΠΑ." 

 (γ) Η υπ'αριθ. πρωτ. 29020/1-7-2015/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό, 
κοινοποιούµενη στον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε 
θέµα: "Ελλάδα - Ευρωζώνη - Ευρώ - ∆ηµόσια Έργα".  

 (δ) Το από 15-7-2015 ∆ελτίο Τύπου της Ε.Ε. µε θέµα: "Νέο ξεκίνηµα για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 
δις ευρώ από τον προϋπολογισµό της ΕΕ". 

 

Κύριοι Υπουργοί,    

Με ικανοποίηση ο Σύνδεσµός µας υποδέχθηκε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να προτείνει «για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 την πρόωρη εκταµίευση 
του 5% των πληρωµών που διακρατούνται από την Κοµισιόν και την αύξηση του ποσοστού 
χρηµατοδότησης στο 100%, µε δυνητικό όφελος για την ελληνική οικονοµία τα 2.5 δισ. 
ευρώ» και «για την περίοδο 2014-2020, την αύξηση της αρχικής προχρηµατοδότησης κατά 
7%, µε δυνητικό όφελος 1 δις ευρώ για τα χρόνια 2015-2016», σύµφωνα µε το (δ) σχετικό.  

ΕΠΕΙΓΟΝ  
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Γνωρίζετε από τις σχετικές επιστολές µας ότι λόγω των πρωτοφανών ασφυκτικών συνθηκών 
που γεννά η τρέχουσα συγκυρία ανωτέρας βίας, τα προβλήµατα των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων έχουν γιγαντωθεί (εκκρεµότητα πληρωµής εκτελεσµένων εργασιών το 
τελευταίο τετράµηνο, άρνηση υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν νέες πιστοποιήσεις, αδυναµία 
εκτέλεσης οιασδήποτε εργασίας λόγω της τραπεζικής αργίας αλλά και της ουσιαστικής 
παύσης πληρωµών του ∆ηµοσίου, µη πληρωµή του ΦΠΑ σε ορισµένες σηµαντικές 
κατηγορίες τεχνικών έργων, από τις 8/8/2014 και µετά κ.ο.κ.). 

 

Με αυτά τα δεδοµένα, θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη προτεραιότητα 
στην αξιοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ε.Ε. δηλαδή να καθοριστεί ακριβές 
χρονοδιάγραµµα καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στο πλαίσιο του 
νέου ελληνικού Προγράµµατος.  

 

Ως πρώτη και επείγουσα ενέργεια θεωρούµε ότι θα πρέπει να είναι η πλήρης 
αποπληρωµή των εκτελεσµένων εργασιών των έργων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
να επιλυθεί το πρόβληµα που έχει γεννήσει η από 8/8/2014 αιφνίδια αλλαγή στο 
καθεστώς πληρωµής του ΦΠΑ σε ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων έργων.  

 

Πεποίθηση του Συνδέσµου είναι ότι η πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε. αποτελεί χρυσή 
ευκαιρία για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος απένταξης σηµαντικού αριθµού 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων λόγω µη έγκαιρης ολοκλήρωσής τους έως το τέλος του 
έτους, εξαιτίας της µη πληρωµής τους.  

 

Παρ’ όλα αυτά, και λόγω απώλειας πολύτιµου χρόνου, από τα παραπάνω γεγονότα, 
απαιτείται να συνεχισθεί η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για εξάµηνη 
παράταση του ΕΣΠΑ την οποία χαιρετίζουµε, αίτηµα που εφόσον ευοδωθεί θα ευνοήσει 
σε µέγιστο βαθµό στην έγκαιρη και οµαλή ολοκλήρωση πολύ περισσότερων 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ µε όλες τις θετικές επιπτώσεις στην Απασχόληση 
και στην Ανάπτυξη της Χώρας.  

 

 Με τιµή,  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 


